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KRAJOWY CERTYFIKAT ZGODNOŚCr
Nr l59l12

Zgdlie z Ustawą z dnia 16 knietnia 2004 r. o włtobach htdowlanych @z.IJ. z 2014 r. Nr 0 poz. ss3 - tek§t j€dnolity)
oraz Roąporządzeniem MiniśraInfra§tn ktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie ęosŃów d.tl.fowAni, zgodności
qtÓÓw budowlanych oraz qposobu znakowania ich znakiem budowtanym @z.IJ. z 2ctr'4 r. Nr 198 poz, 204l z późn. m.)
stwiedza się, że wyńb budorvlany:

Rury z polictylenu pIzeznaczone do rozprowadzania paliw grzowych z materialu PEE0 i PE lfi) oraz PE 1{X}
(PE lfi}RC) o nrzwach handtowych TYTAiI PE,
TYTA}I PE/PE , TYTAII PLUS PE/PE i z dodatkową warstwą PP o nrzwach handtowych TYTAN PE/PP
i TYTAN PLUS PE/PP w zrkresie średnic 2§+630 mm i szcrĘach vrymiarowych §DR 7,,l+41 wg I§O 4ł165.

o uwięk§zonej odporności na naciski punlctowe i zarysowania

łprowadzony do órotu przez:
Krczmarek Melewo spólka jewnr
Malewo 1, 63{fl) GosĘń
produkowaay prz€z:

Kaczmalck Malewo spólka jewna
Mrlewo 1, 6}E00 Gostyń
w zalrlńzie:

Kacmłrek Malewo

spólka jawne

Malewo 1, ó3_Efi} Gos§ń

zslał @alry płaz producenta zaldadowęi kontroli produkcji oĘz uzrryenĘiąqm baaaniom próbek pobranych w z-kledlię
proó*cyjnyą pronadzonym przez prcducelta zgodnie z ustalonlrn plansm badań,
Jednostta akeałtoqana - 7ąkleĘ Badań i Ateśaqi ,n"roMr in" hof, F. stauba w l&loryicach q. z o.o., 7.akłń
Ceńyfitacji - w ramach sysrernu oceny zgodności l - przęronadziła w§tępn€ badania typu q/yioh! ł§ĘpĘ inspeĘę zaHadu
podŃcyjnego i zauadołtj kontsoli ptoduĘi oraz proradzi sta§ nadńr, ocenę i akceptację zakładowej tontroti proł*qi.
Niniejsry certltrkł potwierda, że wyńb rpelnia vrynaglnil

zrvłńe w: PN-EN 1555_2:2012 IDT EN 1555-2:2010

Niniejszy ceĄlfikat wydrny po rrz pierwszy w dniu 21.12.2012 r. weżny jest do 20,12.?A17 r., o ile vnżna je§t
i§toĘm 7rniAnom: b'p wytob\ waruki

powołana sp€cyfikacp techniczna, a nyrób spetnia jej rymagania oraz nie ulegly
i miejse pro<lukcji, a także system zakładowej kontroli produkcji,
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Katowice, dnia 17 kwietnia 2015 r.

